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Laki kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003) mukainen korvausmenettely
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YLEISTÄ
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) on säädetty kasvintuhoojan torjuntapäätöksestä aiheutuvien kustannusten ja vahinkojen korvaamisesta ja
korvausten epäämisestä. Lain nojalla annettavien torjuntapäätösten aiheuttamat kustannukset ja vahingot korvataan valtion varoista siten kuin maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetuksella (38/2004) on säädetty.
Toimija voi hakea korvausta taloudellisista menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet vaarallisen kasvintuhoojan torjumiseksi ja hävittämiseksi annetun torjuntapäätöksen toteuttamisesta. Korvaushakemukset lähetetään TE-keskukseen. Tapauksessa, jossa
TE-keskus on tehnyt tuhoojan torjuntapäätöksen, TE-keskus antaa lausunnon korvaushakemuksesta. TE-keskus lähettää korvaushakemukset ja lausunnot edelleen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan, joka päättää maksettavasta korvauksesta.
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KORVATTAVAT KUSTANNUKSET
MMM:n asetuksessa (38/2004) kasvintuhoojat jaetaan hävitettäviin ja torjuttaviin. Hävitettävien kasvintuhoojien torjunnasta aiheutuneet kustannukset ja vahingot
korvataan pääsääntöisesti valtion varoista. Hävitettäviä kasvintuhoojia ovat mm.
etelänjauhiainen, mansikan mustalaikku, tomaatin pronssilaikkuvirus, palsamin kuoliolaikkuvirus, tulipolte ja juurikkaan nekroottinen keltasuonivirus. Perunantuotannossa hävitettäviä kasvintuhoojia ovat perunan tummarengasmätä ja koloradonkuoriainen sekä lisäksi korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella kelta- ja valkoperuna-ankeroinen, vaalearengasmätä ja perunasyöpä.
Muualla kuin korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella, perunan vaalea rengasmätä on torjuttava kasvintuhooja, jonka aiheuttamista kustannuksista korvataan
siemenperunan hankintakustannuksien osalta 60 % ja muiden kustannusten osalta
50 %. Kustannusten ja vahinkojen korvauksia haetaan kuitenkin täysimääräisinä, ja
kasvinsuojeluviranomaiset huomioivat säädetyt vähennykset korvausta määrittäessään. Kelta- ja valkoperuna-ankeroisen aiheuttamista vahingoista ja kustannuksista
ei pääsääntöisesti makseta korvauksia.
Korvausta maksetaan vain viranomaisen antaman torjuntapäätöksen toteuttamisen
aiheuttamista kustannuksista ja vahingoista. Korvattavia kustannuksia ja vahinkoja
ovat mm. hävittämis-, torjunta- ja desinfiointikustannukset, torjuntatoimenpiteiden
vuoksi menetetty sato, perunan osalta myös sertifioitu siemenperuna. Kasvintuotannon keskeytymisen ja tavaran myymis-, luovutus-, tai käyttökiellon vuoksi aiheutunut
taloudellinen vahinko tai kustannus voidaan myös korvata. Vahingoittuneet tai hävi-
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tettäväksi määrätyt välineet ja tarvikkeet korvataan ottaen huomioon niiden jäljellä
oleva käyttöikä.
Kustannukset ja vahingot korvataan yleisen hinta-, palkka- ja satotason mukaisesti.
Jos haettava korvaus poikkeaa näistä, se on perusteltava ja osoitettava laskelmilla ja
tarvittavilla tositteilla.
EU:n jäsenvaltioissa tapahtuvan markkinoinnin, EU:n ulkopuolisen tuonnin tai viennin
yhteydessä tehtyjen tarkastusten perusteella määrättyjen toimenpiteiden aiheuttamat
kustannukset ja vahingot eivät kuulu kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain
(702/2003) mukaisen korvausmenettelyn piiriin.
Vahinkojen todentaminen
Toimijan on pyydettävä arvio tai lausunto syntyneistä vahingoista, kuten hävitettäväksi määrättyjen, torjuntatoimenpiteistä vahingoittuneiden kasvien tai luovutuskiellon
vuoksi myymättä jääneiden kasvien määrästä tai vahingon laadusta, ennen kasvien
tai tavaran hävittämistä. Vahinkojen todentamisessa voidaan käyttää kasvintarkastajia ja muita asiantuntijoita, kuten neuvontajärjestöjä, piiriagrologeja ja kunnan maaseutuviranomaisia niiltä osin kuin arvioitava vahinko kuuluu näiden toimialaan.
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KUSTANNUKSIEN JA VAHINKOJEN KORVAUSPERUSTEET
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (38/2004) 20 § mukaan kustannusten ja
vahinkojen arviointiperusteet ovat seuraavat:
Valvontaviranomaisen antaman torjuntapäätöksen aiheuttamien taloudellisten vahinkojen ja kustannusten sekä sellaisten säästyneiden kustannusten, jotka aiheutuvat
kasvintuotannon keskeytymisestä, arvioimis- ja laskentaperusteina käytetään yleisiä
tai tuotantopaikan katetuottolaskelmia.
Korvaushakemuksen on perustuttava seuraaviin laskelmiin tai arvioihin:
- työaikalaskelmien on perustuttava yleisiin työaikamenekkilaskelmiin tai
tuntikirjanpitoon,
- aine- ja materiaalikustannukset määritetään hankintojen ostotositteiden
perusteella,
- sadonmenetykset määritetään yleisten satotasolaskelmien tai toimijan tuotantopaikan toteutuneiden satomäärälaskelmien perusteella,
- hävitetyn tavaran arvon määrittämisessä käytetään arvioidun myyntihetken yleistä hintatasoa tai vastaavan tavaran toteutunutta hintatasoa myyntitavan mukaisesti,
- hävitetyn tavaran määrän arvioimisessa käytetään tavaran laskettua tai
arvioitua määrää tai ostotositteen mukaista määrää,
- hävitettäväksi määrättyjen viljelytarvikkeiden ja välineiden arvon määrittämisessä käytetään näiden yleistä käyttöikää tavanomaiset poistoajat
huomioon ottaen,
- energiakustannuslaskelmissa käytetään yleisiä energialaskelmia,
- ostopalvelujen korvaamisessa käytetään yleistä palveluhinnastoa tai hintatasoa,
- yleiskustannusten korvaamisessa käytetään yleisiä laskentaperusteita tai
tositteita, ja
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tulonmenetysten arvioimisessa käytetään apuna kirjanpito- ja verotustietoja.

Seuraavia vahinkoja ja kustannuksia ei korvata:
- normaaliin viljelyyn kuuluvia toimenpiteitä,
- toimenpiteitä, jotka olisi tehty ilman torjuntapäätöstäkin,
- kasvintuhoojan esiintymisestä aiheutunutta kasvuston tai sadon pilaantumista,
- kiinteitä kustannuksia, kuten kaluston ja kiinteistöjen poistoja tai näihin
kohdistuvat lainanhoitokuluja tai -lyhennyksiä, toimisto- ja työnjohtokuluja,
sekä muita yleiskuluja kuten puhelin- ja laskutuskuluja,
- kustannuksia, jotka ovat syntyneet ennen kasvintuhoojan toteamista ja torjuntapäätöksen antamista (toimenpideohjeet voidaan antaa myös suullisesti ennen kirjallisen torjuntapäätöksen antamista, jos asian kiireellisyys
niin vaatii, ja tällöin nämä toimenpiteet ovat korvattavia),
- muita kuin torjuntapäätöksessä määrättyjä kasvinsuojeluaineita,
- toiselle toimijalle aiheutuneita vahinkoja ja kustannuksia,
- myymättä jäänyttä satoa, ja
- kasvinsuojelu- tai taimiaineistorekisteriin kuuluvista velvoitteista aiheutuneita työ- ym. kustannuksia.
Korvausta ei makseta tai sen määrää voidaan alentaa, jos torjuntapäätöstä ei ole
noudatettu tai hakija on itse vaikuttanut vahingon syntymiseen.
Hakijan tulee vähentää seuraavat kustannukset tai tuotot vahingoista ja kustannuksista:
- tavanomaiset viljely-, lajittelu-, kauppakunnostus- ja myyntihävikit,
- arvonlisävero
o haettavat kustannukset on selvitettävä ilman arvonlisäveroa tai niin,
että arvonlisäveron osuus on eritelty tositteissa ja laskelmissa,
- säästyneet viljely- ja tuotantokustannukset
o jos tuotanto keskeytyy tai kasvit hävitetään ennen sadon valmistumista,
- korvaavan kasvin tuotto vahinkoalueella, ja
- vastaavan kasvuston tuotto viljelmän muilla viljelyalueilla.
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KORVAUKSEN HAKEMINEN
Korvausta haetaan Eviran lomakkeella numero 95788. Lomake lähetetään toimijan
alueen työvoima- ja elinkeinokeskukseen (TE-keskus). Hakemus voi olla myös vapaamuotoinen. Korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten
tai vahingon ilmenemisestä. Tämä voi olla esimerkiksi suoritetun työn, tavaran hävittämisen tai hankinnan ajankohta tai laskun eräpäivä. Korvausta voidaan hakea myös
useammassa erässä, kunhan 6 kk:n määräaikaa noudatetaan.
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HAKEMUSLOMAKKEEN (nro 95788) TÄYTTÖOHJEET
I Hakijaa koskevat tiedot
II Maksatusta varten annettavat tiedot
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III Kasvintuhoojan torjuntapäätöksestä aiheutuneiden kustannusten ja vahinkojen peruste
IV Vahinkoja ja kustannuksia koskevat viljelytiedot
V Yhteenveto torjuntapäätöksen aiheuttamista kustannuksista ja vahingoista
Yksityiskohtaiset erittelyt haettavista kustannuksista ja vahingoista esitetään
seuraavilla liitteillä:
1. Hävitettäväksi määrätyt kasvit
2. Toimenpiderajoituksen alaiset kasvit
3. Vahingoittuneet kasvit
4. Hävitettäväksi määrätyt tavarat ja tarvikkeet
5. Sertifioidun siemenperunan hankinta
6. Työkustannukset
7. Kone- ja laitekustannukset
8. Kasvinsuojeluaine- ja desinfiointivalmisteet
9. Sadonmenetys
10. Tulonmenetys ja pinta-alan vähentyminen
11. Torjuntapäätöksen vaikutus viljelypinta-alaan (sadon- tai tulonmenetyksessä)
12. Vuokrakustannukset
13. Tukien menetykset
14. Muut kustannukset
15. Säästyneet kustannukset
16. Korvaavan kasvin katetuotto vahinkoalalla
17. Vastaavan kasvin tuotto muulla alalla
18. Lisätietoja
Hyväksyttävät kuitit ja tositteet
Torjuntapäätöksestä johtuvat kulut on osoitettava jäljennöksellä maksetusta laskusta
tai verkkopankista tulostetulla maksusuorituksella. Kuititonta maksupalvelua käytettäessä on esitettävä jäljennös tiliotteesta ja laskusta. Oman työn käytöstä korvausta
haettaessa osoituksena on esim. työtuntikirjanpito (liite 6).

KUSTANNUSTEN JA VAHINKOJEN KORVAUSPERUSTEET
1. Hävitettäväksi määrätyt kasvit
Hävitettäväksi määrätyt kasvit korvataan silloin, kun kasvit ovat myytäviä tai vastaavia tuotteita. Tällaisia kasveja ovat mm. taimitarhakasvit, ruukku- ja ryhmäkasvit ja
kertasatoiset leikkokukat, kuten leikkokrysanteemi, vihanneksista ruukku- ja keräsalaatti sekä varastoperuna. Kasvit saa hävittää vasta kasvintarkastajan tekemän vahinkoarvion jälkeen.
Kasvit korvataan hävityshetken tai arvioidun myyntihetken hintatason mukaisesti. Jos
viljelmällä myydään muita vastaavia kasveja, näiden kasvien myyntihintaa voidaan
käyttää korvausperusteena. Muutoin hinnoittelun perusteena käytetään yleistä markkina- tai sopimustuotantohintaa sen mukaan, mikä on viljelmän myyntitapa. Hintatasoa ja kustannuksia määriteltäessä otetaan huomioon lisäksi kasvien kauppakelpoisuus (laatu- ja kokoluokka). Haettavasta korvauksesta on vähennettävä tavanomaiset
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viljely-, kauppakunnostus- ja myyntihävikit. Jos korvausta haetaan ostotaimista, korvausperusteena on niiden hankintahinta tositteiden mukaisesti.
Jos kasvit hävitetään kesken viljelykauden, tuotannosta säästyneet kustannukset selvitetään liitteessä 15.
Korvaus monivuotisten kasvien hävityksestä käsitellään sadonmenetyksen yhteydessä (Liite 9).

2. Toimenpiderajoituksen alaiset kasvit
Luovutus- ja myyntikiellosta johtuvat vahingot korvataan, jos kasveja ei ole voitu
myydä tai käyttää niiden tavanomaiseen myynti- tai käyttöaikaan. Rajoituksenalaiset
kasvit saa hävittää tai käyttää muuhun käyttötarkoitukseen vasta kasvintarkastajan
tekemän vahinkoarvion jälkeen.
Siemeneksi varattua omaa, kerran lisättyä perunaa ei korvata siemenperunan kustannuksen mukaan, johtuen siitä, että hankittavaksi määrätty sertifioitu siemenperuna
korvataan. Jos oman, kerran lisätyn siemenperunan käyttö muuhun tarkoitukseen on
sallittu, mutta peruna jää rajoituksesta johtuen käyttämättä, voidaan aiheutunut vahinko korvata sen mukaan, mikä on viljelmällä tuotettavan perunan käyttötarkoitus
(ruoka- tai teollisuusperuna).

3. Vahingoittuneet kasvit
Kasvintuhoojan aiheuttama kasvien tai sadon vahingoittuminen ei ole korvattava kustannus. Kasvit tai sato voivat kuitenkin vahingoittua osittain tai täysin torjuntapäätöksessä määrätyistä käsittelyistä tai toimenpiteistä. Näiden aiheuttama kasvien tai sadon arvon alentuminen on korvattava kustannus. Vahingoittuneiden kasvien kauppakunnostuksesta aiheutunut lisätyö on myös korvattava kustannus.
Täysin vahingoittuneet ja myyntikelvottomat kasvit tai sato korvataan myyntiarvon
mukaisesti vähennettynä säästyneillä kustannuksilla, joita voivat olla mm. viljely-,
energia-, kauppakunnostus- ja pakkauskustannukset. Osittain vahingoittuneet, mutta
edelleen myyntikelpoiset kasvit tai sato korvataan tavanomaisen ja alentuneen laatuluokan erotuksena. Vahinko on todennettava vahinkoarviolla ja kasvintarkastajan lausunnolla.

4. Hävitettäväksi määrätyt tavarat ja tarvikkeet
Hävitettäväksi määrätyt tarvikkeet, tavarat ja välineet korvataan hankintatositetta vastaan tai tavaran yleisen hintatason mukaisesti ottaen huomioon niiden jäljellä oleva
käyttöaika. Vanhoja, uusimisvaiheessa olevia tavaroita, tarvikkeita tai välineitä ei korvata.

5. Sertifioidun siemenperunan hankinta
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Sertifioidun siemenperunan hankinta korvataan tumman tai vaalean rengasmädän
torjuntapäätöksen mukaisesti. Tällöin korvaus lasketaan kolmen torjuntapäätöstä
edeltävän vuoden perunanviljelyn keskipinta-alan mukaan.

6. Työkustannukset
Torjuntapäätöksestä aiheutuneet työkustannukset, jotka kohdistuvat mm. kasvien hävittämiseen, torjuntatoimenpiteisiin, raivaukseen ja muihin toimenpiteisiin, korvataan
toteutuneiden työtuntien mukaisesti. Toteutuneet työtunnit on selvitettävä esim. tuntikirjanpidon avulla. Korvattava tuntihinta on kyseisestä työstä normaalisti maksettava
tuntipalkka sivukuluineen. Palkatun työvoiman palkkatositteiden jäljennökset liitetään
korvaushakemukseen.
Jos työ tilataan urakoitsijalta, laskukopio liitetään korvaushakemukseen. Tarvittaessa
annetaan erillinen selvitys esim. työtuntikirjanpidosta. Urakointityöstä on selvitettävä
tehty työ ja urakka- tai yksikköhinta sekä kokonaiskustannus ilman arvonlisäveroa.

7. Kone- ja laitekustannukset
Torjuntapäätöksestä johtuvat koneiden käyttö- ja vuokrakulut ovat korvattavia kustannuksia. Koneiden käyttötunneista on oltava tuntikirjanpito konekohtaisesti. Jos konetuntihintaan sisältyy kuljettajan tuntipalkka, ei tätä tarvitse eritellä. Vuokrakustannuksista on esitettävä maksetut tositteet.

8. Kasvinsuojeluaine- ja desinfiointivalmisteet
Kasvintuhoojan hävittämiseksi ja torjumiseksi käytetyt kasvinsuojeluaine- ja desinfiointivalmisteet korvataan käytettyjen määrien mukaisesti, kuitenkin enintään käyttömäärää lähinnä olevaan myyntipakkauskokoon. Torjunnassa käytettyjä valmisteita
voivat olla rekisteröidyt, koetoimintaluvalla käytettävät ja off-label hyväksytyt kasvinsuojeluainevalmisteet sekä biologiset torjuntavalmisteet. Desinfiointiaineista korvattavia ovat ne valmisteet, jotka käyttöohjeen mukaisesti vaikuttavat torjuttavaan kasvintuhoojaan. Hakemukseen liitetään jäljennökset hankintatositteista.

9. Sadonmenetys
Korvattava sadonmenetys syntyy, kun erillistä satoa tuottavat kasvit hävitetään kesken viljely- tai varastointikauden. Tällaisia kasveja ovat mm. mansikka-, tomaatti-,
kurkku-, leikkoruusu- ja omenakasvustot sekä perunat ja juurikkaat.
Menetetty sato korvataan arvioidun sato- ja hintatason mukaisesti. Satotason arvioimisen lähtökohtana on kauppakelpoinen keski- tai normisato. Poikkeama näistä on
pystyttävä osoittamaan esim. viljelmän satotasolaskelmilla. Hintatason perustana voi
olla joko viljelmällä toteutunut vastaavan sadon myyntihinta tai yleinen markkina- tai
sopimustuotantohinta. Haettavasta korvauksesta on vähennettävä tavanomaiset viljely-, kauppakunnostus- ja myyntihävikit.

Vastuuhenkilö
Laatija
Hyväksyjä

Raija Valtonen
Olli Elfving
Raija Valtonen

Sivu/sivut
Toimintaohje
Käyttöönotto

7/9
14300
1.7.2008

Kasvinterveysyksikkö

Kasvinterveyskorvaukset

Erillistä satoa tuottavien kasvien (kuten mansikka, tomaatti, kurkku, leikkoruusu) osalta voidaan korvata sekä hävitetyt kasvit että näiden kasvien menetetty erillinen sato
mikäli viljelmälle voidaan perustaa uusi vastaava kasvusto. Tällöin sadonmenetyksenä korvataan hävitetyn ja uuden kasvuston satojen erotus. Ellei soveltuvaa viljelyaluetta ole käytettävissä, hävitettyjä kasveja ei pääsääntöisesti korvata vaan korvaus
suoritetaan sadonmenetyksenä. Sadonmenetys korvataan täysimääräisenä, jos viljelmällä ei ole käytettävissä soveltuvaa viljelyalaa uudelle istutettavalle vastaavalle
kasvustolle (oma tai vuokra-alue). Selvitys hävitetyistä kasveista annetaan liitteessä 1
ja viljelyalasta liitteessä 9.
Sadonmenetystä ei korvata, jos kasvusto on muutenkin raivaus- tai vaihtovuorossa,
koska torjuntamääräyksestä ei tällöin aiheudu ylimääräistä tuotantokatkosta. Tällaisia
tapauksia voi olla mm. mansikantuotannossa. Jos kasvihuonekurkun ja -tomaatin
kausiviljelyssä toimenpiteet kohdistuvat viljelykauden loppuvaiheeseen, sadonmenetystä ei synny eikä hävitettäviä kasveja korvata.
Sadonmenetys ei koske kasveja, jotka ovat itsessään myytäviä tuotteita. Näiden kasvien korvausmenettely kuuluu kohtaan hävitettävät kasvit (Liite 1).
Monivuotiset kasvit
Monivuotisten kasvien satotappiot torjuntapäätöksen voimassaoloaikana ovat sadonmenetystä eikä tulonmenetystä. Korvausta voi hakea vasta oletetun satokauden
jälkeen vuosittain.
Sadonmenetyksestä vähennettävät kustannukset
Sadonmenetyksestä on vähennettävä mahdolliset säästyneet kustannukset. Jos sadonmenetykseen kohdistuvalla tuotantoalalla viljellään korvaavaa kasvia, on korvaavan kasvin katetuotto vähennettävä sadonmenetyksestä. Myös uuden vastaavan
kasvuston tuotto viljelmän muilla viljelyalueilla on vähennettävä haettavasta korvauksesta jos näiden kasvien taimet korvataan. Selvitys vähennyksistä tehdään hakemuksen liitteissä 15, 16 ja 17.

10. Tulonmenetys
Tulonmenetys on kustannus, joka aiheutuu torjuntapäätöksen mukaisesta viljelyrajoituksesta tai -kiellosta. Tulonmenetys kohdistuu kertasatoisiin ja viljelykausittain tai
vuosittain uudelleen istutettaviin tai kylvettäviin kasveihin. Tulonmenetys kohdistuu siten seuraaviin satokausiin tai viljelyvuosiin. Monivuotisten kasvien tulonmenetys korvataan sadonmenetyksenä (liite 9).
Keskeytyneen tuotannon tilalle on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan korvaavaa
tuotantoa. Peltoviljelyssä korvaavaa tuotantoa on myös kesannointi ja siitä saatava
tuki. Selvitys viljelyalasta annetaan hakemuksen liitteessä 11.
Tulonmenetys korvataan, jos viljelypaikalle ei voida perustaa uutta vastaavaa kasvustoa tai tuotantosuuntaa joudutaan muuttamaan ja viljelemään korvaavaa kasvia, jonka tuotto on pienempi kuin viljelykiellossa olevan kasvin.
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Tulonmenetys korvataan viljelykasvin katetuottona. Laskelmissa voidaan ottaa huomioon viljelmäkohtainen satomäärä sekä hinta- ja kustannustaso. Käytetty hintataso
on satoajankohdan joko yleinen markkina- tai sopimushinta tai vastaavan sadon viljelmällä toteutunut myyntihinta. Jos haettava katetuotto poikkeaa keski- tai normikatetuotosta, tämä on pystyttävä osoittamaan viljelmän satotaso- tai vastaavilla laskelmilla ja tositteilla. Tulonmenetyksen arvioimisessa voidaan käyttää myös kirjanpito- ja
verotustietoja.
Jos korvaavan kasvin tuotto jää viljelyrajoituksen alaisen kasvin tuottoa pienemmäksi,
korvattava tulonmenetys on katetuottojen erotus. Muut mahdolliset tulot on vähennettävä tulonmenetyksestä, silloin kun ne kohdistuvat viljelyrajoituksen tai -kiellon alaiseen lohkoon tai alueeseen. Tästä annetaan selvitys hakemuksen liitteissä 16 ja 18.
Korvausta voidaan hakea vasta, kun tulonmenetys on tapahtunut. Usealle vuodelle
kohdistuvaa tulonmenetyskorvausta haetaan kunkin vuoden oletetun satokauden jälkeen.

11. Torjuntapäätöksen vaikutus viljelypinta-alaan
Tulonmenetyksen ja osaksi myös sadonmenetyksen korvattavuuden perusteena on
rajoituksen alaisen kasvin viljelypinta-alan vähentyminen ja se, että vastaavaa viljelyaluetta ei voida perustaa viljelmälle eikä sitä ole myöskään kohtuudella vuokrattavissa. Viljelypinta-alan vähentymisen perusteena käytetään viljelmän toteutunutta toimintaa kolmen torjuntapäätöstä edeltävän satokauden aikana. Jos viljelmällä ei ole
käytettävissä soveltuvaa vastaavaa viljelyaluetta, korvaushakemukseen on liitettävä
tästä esimerkiksi kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto. Vaikka soveltuva
viljelyala olisikin käytettävissä, voi vastaavan kasvuston perustamisen esteenä olla
muita perusteltuja syitä. Nämä perustelut on esitettävä liitteessä 18.

12. Vuokrakustannukset
Vastaavan viljelyalan vuokraaminen viljelykiellossa olevan alan tilalle voi olla korvattava kustannus. Vuokran korvattavuuden ehtona on, että tilalla ei ole käytössä soveltuvaa viljelyslohkoa, johon uusi viljelys voitaisiin perustaa. Vuokraamisella saadaan
järjestettyä vastaava viljelys, jolloin vältytään mahdolliselta tulonmenetykseltä. Kustannukset korvataan vuokratositteiden ja -sopimuksen perusteella, joiden kopiot on liitettävä korvaushakemukseen.
13. Tukien menetykset
Torjuntapäätöksestä johtuvat tukien menetykset korvataan. Asianomainen on kuitenkin velvollinen viipymättä ilmoittamaan tukivalvontaviranomaisille (kunta / TE -keskus)
torjuntapäätöksestä johtuvista viljelymuutoksista ja hakemaan tukea täysimääräisenä
perusteluna torjuntapäätöksen aiheuttama ”ylivoimainen este”. Ilmoitusvelvollisuuden
laiminlyönneistä johtuvat sanktiot ja tuenmenetykset eivät kuulu korvauksen piiriin.
Jos viljelijä saa tukea korvaavan kasvin viljelystä, korvattava tuenmenetys on varsinaisen ja korvaavan tuen erotus. Tukien menetyksestä viljelijän on pyydettävä lausunto tukien käsittelijältä joko kunnasta tai TE -keskuksesta.
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14. Muut kustannukset
Muita kustannuksia voivat olla mm. neuvonta-, rahoitus-, energia-, rahti-, käsittely- ja
jätekustannukset. Kustannukset korvataan tositteiden perusteella. Kustannusten todentamiseksi on esitettävä tarvittaessa laskelmat.
Muut kustannukset voivat olla korvattavia seuraavin perustein:
- neuvontajärjestöjen toimitusmaksut katetuotto- ja kustannuslaskelmien, korvaushakemuksen ja torjuntaohjelmien laadinnasta,
- tilapäisrahoituksen kulut (korkokulut),
- lisäenergia, jos kasvihuoneita joudutaan kasvintuhoojan hävittämisen vuoksi
esim. lämmittämään normaalia viljelykautta pidempään tai pitämään normaalia korkeampaa lämpötilaa torjuntatoimenpiteiden aikana, ja
- muut mahdolliset perustellut kustannukset, jotka ovat aiheutuneet kasvintuhoojan hävittämisestä ja leviämisen estämisestä.

15. Säästyneet kustannukset
Jos kasvit tai sato hävitetään kesken viljelykauden tai viljely keskeytyy kokonaan, hävitettyjen kasvien ja sadonmenetyksestä on vähennettävä mahdolliset säästyneet
kustannukset. Säästyneitä kustannuksia voi olla mm. viljely-, energia-, kauppakunnostus- ja pakkauskustannukset.

16. Korvaavan kasvin katetuotto vahinkoalalla
Jos hävitettyjen tai viljelykiellossa olevien kasvien, sadon- tai tulonmenetykseen kohdistuvalla tuotantoalalla viljellään korvaavaa kasvia, sen katetuotto on otettava huomioon korvausta laskettaessa.

17. Vastaavan kasvin tuotto muulla alalla
Vastaavan kasvin tuotto vähennetään sadonmenetyksestä, jos hävitetyt kasvit korvataan eikä rajoituksen alaisen viljelykasvin pinta-ala pienene. Tämä koskee yleensä
monivuotisia kasveja. Monivuotisilla kasveilla satotaso voi vaihdella kasvuston iän
mukaisesti, mikä otetaan huomioon korvausta määritettäessä.

18. Lisätietoja
Selvitys muista korvaukseen vaikuttavista perusteluista ja mahdollisista kustannuksista tai tuotoista, joilla on vaikutusta korvaukseen.

